
 :معلومات عن تنظيم وقت الفراغ المدرسي في بلدية )تيمه(

هو عرض مقدم للتالميذ من الصف األول إلى الصف الرابع قبل وبعد أوقات دوام المدرسة. يم وقت الفراغ المدرسي )إس إف أُو( ظتن

 .ةاألنشطة والمهارات اإلجتماعي ،اللعب ،)إس إف أُو( يركز على الصداقة

 ىلإ( وفي حال تعذر الوصول Visma Flyt Skule) )إس إف أو( يجب عليك تسجيله من خالل لحجز مكان لطفلك في

(Visma Flyt Skule)، األوقات التي سيقضيها طفلك في )إس إف أُو( و األيام ك تحديديمكنلتسجيل الطفل.  المدرسةيمكنك اإلتصال ب

 عند تسجيل الطفل.

طفل سيذهب إلى البيت بمفرده عند كما يجب اإلتفاق على من سيحضر إلستالم الطفل أو أن ال ،من المهم اإللتزام باألوقات المتفق عليها

على  )إس إف أُو( في األوقات المتفق عليها يجب عليك إخطار اإلدارة مسبقا  . في حال أن طفلك لن يأتي إلى وقت )إس إف أُو(نتهاء إ

 _____________هاتف رقم:

 أوقات دوام )إس إف أُو(:

 ف أُو( يبدأ الساعة:)إس إ

 ينتهي الساعة:)إس إف أُو( 

بالعمل خالل العطل المدرسية. يرجى إخطار اإلدارة مسبقا  في حال عدم الرغبة في إستعمال العرض خالل العطلة  )إس إف أُو(يستمر 

 المدرسية.

يجب اإلتصال  ،إذا تعذر ذلكو ،(Visma Flyt Skuleيمكن عمل ذلك في ) ،أو إلغاء التسجيلبخصوص تغيير وقت )إس إف أُو(  

 بمركز )إس إف أُو( لإلتفاق على التعديالت.

 تستلزم التعديالت مدة شهرين إبتداء  من بداية الشهر التالي الستالم اإلخطار بالرغبة بتغيير الوقت أو اإللغاء لكي تصبح نافذة.

 .شهرانبتعبير آخر المدة الزمنية للتغيير أو اإللغاء هي 

 المعلومات العملية:المحتويات و

م مجموعة متنوعة من األنشطة التي ستتوافق مع مجال يقدالرفاه والتسامح وواللعب و مضمار تعليمي بإطار من الرعايةهو )إس إف أُو( 

 اإلهتمام المعتمد لـ )إس إف أُو(.

 مجال اإلهتمام المعتمد لـ )إس إف أُو(:

 اإلجتماعية. مهاراتال (1

 النشاط البدني. (2

 اإلبداع. (3

 الغذاء و الصحة. (4

لزمهم لباس واقي من المطر و مالبس دافئة ومن المهم تزويدهم بمالبس و أحذية مناسبة للطقس. سي ،خارجا   األيامسيقضي األطفال معظم 

 م إستخدامها.للشتاء. في )إس إف أُو( ينبغي تزويد الطفل بلباس إضافي للتبديل. إذا كان لديهم مالبس إضافية في المدرسة فيمكه

 



 1.1.2019األسعار في 

 1810أيام في األسبوع:  3لحد 

 2415أيام في األسبوع:  4لحد 

 3015أيام في األسبوع:  5لحد 

 يوميا . 240لشراء أيام إضافية:      

 وهذا مشمول في السعر. ،صباحا  و بعد الظهر)إس إف أُو( يتم تقديم الطعام في 

 

 )إس إف أُو(: ووظفم

هو جهة التواصل مع أولياء و المسؤول عن العمليات اليومية ومدير المدرسة المسؤولية العامة في )إس إف أُو(. القائد اليومي هيتحمل 

لديهم تواصل يومي مع األطفال ون يعملون في )إس إف أُو( ون الذوظفوالم األكبر رؤساء أقسام أيضا .لدى منظمات )إس إف أُو(  األمر.

 في المدرسة أيضا  ويلتقون بالتالميذ في كلتا الحالتين.والعديد منهم يعملون  ،ن بيئيونمختصون و وهم مهني

 

 التعاون مع أولياء األمر: 

 .جيدينتعاون من المهم إجراء حوار و ،ل و يستمتع في )إس إف أُو(لكي يستفيد الطف

 وهاذا شرط أساسي ،)إس إف أُو(الطفل في  راحة علىتؤثر قد التي الظروفبحاجة إلى معلومات عن )إس إف أُو( إن العاملين في 

 تقديم الرعاية المناسبة للطفل. لموظفينليتسنى ل

 ساعات الدوام. إذا كان لديكم أية تساؤالت فإنه يسر إدارة )إس إف أُو( أن تستمع إلى أسئلتكم.حترام من المهم اإللتزام باإلتفاق وإ 

. توجد إمكانية )إس إف أُو( ومن الضروري مشاركة أولياء األمر في هذا اإلجتماع في كل خريف هناك إجتماع أولياء األمر بخصوص

  الحصول على مترجم شفوي في هذا اإلجتماع إذا تم إخطار اإلدارة بذلك قبل اإلجتماع بوقت كافي.


